
 
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 

Uczestnika Wydarzenia 
w związku ze stanem epidemii COVID-19 

 
W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2, na podstawie Wytycznych dla 
organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministra Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego: 
 
 
Ja, niżej podpisana/-y _____________________________________________________________________________ 
 
 
Numer telefonu: __________________________________________________________________________________ 
   
 
Nazwa lub data i godz. Wydarzenia: ___________________________________________________________________ 
 
 
1. Oświadczam, że jestem osobą zaszczepioną przeciw COVID-19 oraz posiadam ważny w dniu Wydarzenia 

Certyfikat szczepienia.   (niepotrzebne skreślić) 
 

2. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni poprzedzających złożenie oświadczenia 
oraz w chwili jego złożenia: 
a) nie jestem zakażona/-y wirusem SARS-CoV-2, 
b) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, 
c) nie miałam/-em bezpośredniego kontaktu z osobą z potwierdzonym zarażeniem wirusem SARS-CoV-2, osobą 

poddaną kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu z powodu wirusa SARS-CoV-2. 
3. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w Wydarzeniu wystąpią u mnie objawy zakażenia 

COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i 
epidemiologiczne, a także Organizatora na adres: Nad Jarem 47, 80-135 Gdańsk  

4. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu imprez kulturalnych/rozrywkowych organizowanych w Galerii 
Wnętrz CITY MEBLE w Gdańsku w trakcie występowania epidemii wirusa SARS-CoV-2. 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu w zbiorze danych osobowych 
Organizatora, tj. Strategia 360 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nad Jarem 47, 80-135, KRS: 0000083041, NIP: 5832127819 
– w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych (np. Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie) w zakresie 
niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałam/-em w bezpośrednim 
kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania wirusa 
SARS-CoV-2 (COVID-19). Oświadczam, iż zostałam/-em poinformowana/-y zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 
osobowych z dnia 27.04.2016 roku [RODO], że: 
 

1) Administratorem danych osobowych jest Strategia 360 Sp. z o.o. w Gdańsku, przy ul. Nad Jarem 47, 80-135, KRS: 
0000083041, NIP: 5832127819 [dalej: Aministrator], 

2) Nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdyż nie ma takie prawnej konieczności, kontakt z 
Administratorem w sprawie przetwarzania danych możliwy jest: e-mail: biuro@strategia360.pl, tel: 58/ 767 70 71 

3) Administrator przetwarza moje dane osobowe w celu i na podstawie: 
a) realizacji ewidencji osób przebywających na Wydarzeniu lub na Terenie Wydarzenia w związku z udziałem w 

Wydarzeniu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
b) w celu przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i zwalczaniu epidemii wywołanej wirusem 

SARS-CoV-2 – art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c), d) i e) RODO, 
4) Dane osobowe podane w niniejszym oświadczeniu przechowywane będą przez Administratora przez 14 dni od daty złożenia 

oświadczenia lub dłużej, jeżeli okaże się to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
Administratora, a w tym w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, 

5) Podanie danych osobowych w niniejszym oświadczeniu jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Wydarzeniu, 
6) Przysługuje mi prawo do żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, 
a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

7) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 
 
 
 
 
………………………………………………………… 

(data, czytelny podpis) 

TAK NIE 


